
 

SPØRSMÅL OG SVAR  
 

Spørsmål  

 

3/17/2021 6:27 PM 

Dere sier at dere passer på at elevene holder avstand på rødt nivå. Hvordan gjennomføres dette? Vi/vår elev opplever at det ikke fungerer i 
praksis. 

Svar 

3/17/2021 6:31 PM 

På rødt nivå er bare halvparten av elevene på skolen og det er teoretisk mulig å opprettholde 1 meters avstand. Lærerne skal innrette 
klasserommet etter dette men vi ser at både elever og lærere glemmer seg. Vi må bare fortsette å påpeke dette. 
 
Andre tiltak er at vi har forskjellige ringetider for vg1 og vg2, vi har stengt kantina, forbud mot opphold i gangene, stenging av bokskap 

Spørsmål 

3/17/2021 6:35 PM 

det er alt for stor forskjell på hvordan faglærerene i mattematikk hjelper elevene den ene hjelper og informerer og den andre gjør ikke det . i 
denne situasjonen må lærere hjelpe og informere likt slik at forutsettningene blir likt. 

Svar  

3/17/2021 6:37 PM 

Vi tilstreber mest mulig lik praksis og hvordan man best mulig kan hjelpe elevene er noe vi stadig diskuterer.  Det vil allikevel alltid være 
forskjeller mellom lærerne. 

Spørsmål  

3/17/2021 6:30 PM 

Privat 

Jeg håper dere kutter ut lekser i denne perioden. Flere får hodepine av for mye tid foran skjermen. Digital skole er også ekstra slitsomt da 

det ikke blir et godt samspill mellom elev og lærer og de heller ikke får de vanlige pausene det er når man er sammen fysisk. 

Svar  

3/17/2021 6:35 PM 

Privat 
Vi tar dette videre med lærerne 

Spørsmål  

3/17/2021 6:39 PM 

Jeg synes det er imponerende hvordan skolen fra dag 1 av pandemien har fått til en bra læringssituasjon for elevene, min datter hadde f.eks. 
gym første dagen med hjemmeskole :-) 

Svar  

3/17/2021 6:40 PM 

Takk 



Spørsmål  

3/17/2021 6:41 PM 

Takk for godt møte og god informasjon! Setter pris på opplegget i utfordrende situasjon rundt smittevern og digital skole! 

Spørsmål  

3/17/2021 6:41 PM 

Vår datter er fornøyd men ekstra fornøyd når hun får gå på skolen 

Spørsmål 

3/17/2021 6:42 PM 

Russegrupper - Er de fleste på buss, eller er det flere som velger andre alternativer? 

Svar 

3/17/2021 6:44 PM 

De fleste velger andre alternativer 

Spørsmål  

3/17/2021 6:28 PM 

Håper dere unngår digitale prøver da det er svært mange som jukser. Evt. vurdere refleksjonsoppgaver i stedet. 

Svar  

3/17/2021 6:32 PM 

Dette er utfordrende og lærerne gjør litt forskjellig. Noen deler gruppen i to og ber de som egentlig ikke skal være på skolen om å møte i andre 
halvdel av økten. Andre legger opp til refleksjonsoppgaver i fag hvor dette er enklere å få til. Dette er noe vi har som tema på fagmøtene i 
morgen. 

Spørsmål  

3/17/2021 6:42 PM 

Dere gjør en fantastisk jobb! Dette er ikke enkelt og jeg har alltid hatt stor respekt for dere lærere:-) 
Privat svar 

Spørsmål  

3/17/2021 6:42 PM 

Tusen takk for et informativt møte og for den jobben dere gjør i en uforutsigbar hverdag med skifte av digital og fysisk undervisning. 
Privat svar 

Spørsmål 

3/17/2021 6:42 PM 

Har dere svart på om man kan velge å være hjemme? 

Svar  

3/17/2021 6:50 PM 

Elever som er fraværende fra enten fra den fysiske opplæringen eller fra hjemmeskolen, melder fra til kontaktlærer og faglærer snarest mulig. 
Egenmelding må leveres for elever som er over 18 år eller fra foresatt for elever som er under 18 

 



Spørsmål  

Er det noe som kan gjøres for lettere å holde oversikt over hva elevene skal igjennom hver uke? Da blir det enklere for oss hjemme og støtte 
eleven. 

Svar  

Hver lærer legger ut planene sine i Dagens plan på Klassenotatblokken i Teams. Lekser er tilgjengelig i kalenderen og alle prøver ligger i 
vurderingsplanen. Dessverre har ikke foresatte tilgang til dette og den eneste muligheten er at man ber sønn/datter om å logge seg på å vise 
dette. 

Spørsmål 

3/17/2021 6:25 PM 

Det er mulig å tilrettelegge bedre digital undervisning selv om skolen er åpen. Er det gjort vurderinger rundt dette? 

Svar 

Dette er svært krevende men lærerne forsøker å aktivisere de hjemme så godt de kan. Vi har hatt diverse workshop hvor vi har fokusert på 
dette og gitt hverandre tips og triks. De fleste lærerne gjennomfører en felles oppstart på teams og deler skrivebord slik at det som foregår på 
lærerens skjerm også vises til de hjemme. 

Spørsmål  

3/17/2021 6:25 PM 

Rødt nivå: Kan eleven velge hjemme undervisning til tross for at han/hun er satt opp til å møte på skolen? 

Svar 

Vi ønsker primært at elevene møter på skolen. Dersom man har sykdomssymptomer, er i risikogruppen eller er i en situasjon hvor foresatte 
mener eleven bør være hjemme kan man følge undervisningen digitalt. Elever som er fraværende fra enten fra den fysiske opplæringen eller 
fra hjemmeskolen, melder fra til kontaktlærer og faglærer snarest mulig. Egenmelding må leveres for elever som er over 18 år eller fra 
foresatt for elever som er under 18 

Spørsmål  

3/17/2021 6:26 PM 

Er det mulig at vg1 får lærebøker til neste år? 

Svar 

Ja, vi vil foreta en evaluering blant lærere og elever på slutten av skoleåret. 

 


